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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang Karakteristik Humanisme dalam 

Pembelajaran PAI di SDN 3 Gisting Permai. 

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Karakteristik Humanisme dalam Pembelajaran PAI di SDN 3 Gisting 

Permai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Karakteristik 

Humanisme dalam Pembelajaran PAI di SDN 3 Gisting Permai. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya 

dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah 

data–data penelitian terkumpul, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan data deskriptif.  

     Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Karakteristik 

Humanisme dalam Pembelajaran PAI di SDN 3 Gisting Permai yakni 

melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

metode ajar secara daring melalui zoom meeting yang telah dibuat 

sendiri oleh guru Pendidikan Agama Islam saat proses kegiatan 

belajar mengajar secara daring dengan member link video ajar pada 

peserta didik agar peserta didik dapat mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Dalam pembentukkan karakter humanisme ini 

juga melalui beberapa metode pembelajaran seperti metode langsung 

dan tidak langsung, melalui nasihat – nasihat dan memberi perhatian, 

melalui mata pelajaran tersendiri dan terintegrasi, keteladan dan 

reward and punishment. 

Kata kunci : Karakteristik, Humanisme, Pembelajaran, Pendidikan 

Agama Islam. 
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MOTTO 

 

ٍة َخْيًسا يََّسه ۚٗ  ا يََّسه   ٧فََمْن يَّْعَمْل ِمْثقَبَل َذزَّ ٍة َشّسً  ٨ َࣖوَمْن يَّْعَمْل ِمْثقَبَل َذزَّ

 

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat 

(balasan)-nya.(7). Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, 

dia akan melihat (balasan)-nya.(8)” 

(Q.S Az-Zalzalah: 7-8) 

 

يِّئَةُ ۗاِْدفَْع بِبلَّتِْي ِىَي اَْحَسُن فَبَِذا الَِّرْي بَْينََك َوبَْينَو  َعَداوَ  بَََّّو  َولِي  َوََل تَْستَِوى الَْحَسنَةُ َوََل السَّ ََ ة ٌ 

 ٤٣َحِمْيم ٌ 

 

 “Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) 

dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan 

denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia.(34)” 

(Q.S Fussilat: 34) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami serta memperjelas judul 

skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan judul skripsi ini dengan 

makna atau penjelasan yang terkandung di dalamnya. Adapun judul 

skripsi adalah “KARAKTERISTIK HUMANISME DALAM 

PEMBELAJARAN PAI DI SDN 3 GISTING PERMAI ”. 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami 

skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul. Berikut uraian 

pengertian istilah yang terdapat dalam proposal ini yaitu: 

1. Karakteristik 

Hornby dan Parnwell (1972: 49) karakter adalah 

kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau 

reputasi. Kertajaya (2010: 3) mendefinisikan karakter adalah 

“ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri 

khas tersebut adalah “asli” dan mengakar pada kepribadian 

benda atau individu tersebut dan merupakan „mesin‟ 

pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, 

dan merespons sesuatu.
1
 

2. Humanisme 

“Humanisme adalah proses pengajaran untuk 

mengembangkan pontensi yang berorientasi pada manusia 

seutuhnya dengan memperhatikan aspek tanggung jawab 

hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan 

sehingga memiliki kekuatan spirtual keagamaan, kesalehan 

individu yang diperlukan oleh diri, masyarakat bangsa dan 

negara.” (Mustakim, 2014: 19).
2
 

                                                           
1 Hilda Ainissyfa, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam, 

Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 08, No. 01, 2014, h. 5  
2 Redy Eka Yudesthira (dkk), Implementasi Pendidikan Humanis Religius 

Dalam Memebangun Krakter Siswa Di MTs Asy’ari Batu, Vicratna: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 6, 2019, h. 63-64. 
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3. Pembelajaran 

Menurut  Sugihartono mendefinisikan pembelajaran lebih 

operasional, yaitu  sebagai suatu upaya yang dilakukan 

pendidik atau guru secara sengaja dengan tujuan 

menyampaikan ilmu pengetahuan, dengan cara 

mengorganisasikan dan menciptakan  suatu sistem lingkungan 

belajar dengan berbagai metode sehingga siswa dapat  

melakukan kegiatan belajar secara lebih optimal di SDN 3 

Gisting Permai.
3
 

4. Pendidikan Agama Islam 

Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad al-Toumy al-

Syaebani mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha 

mengubah tingkahlaku induvidu dalam kehidupan pribadinya 

atau kehidupan masyarakatnya dan kehidupan dalam alam 

sekitarnya melalui proses kependidikan dan perubahan itu 

dilandasi dengan nilai-nilai islami.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya mengamalkan serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup. Di sini, pendidikan agama Islam tidak 

hanya bertugas menyiapkan peserta didik dalam rangka 

memahami dan menghayati ajaran Islam namun sekaligus 

menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. 

Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan guru dalam rangka mempersiapkan peserta didik 

untuk menyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah 

                                                           
3 Askhabul Kirom,  Peran Guru dan Peserta Didik Dalam Proses 

Pembelajaran Berbasis Multikultural, Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 

Vol. 3 No. 1, Desember 2017, h. 70. 
4 Muchammad Eka Mahmud, Metodologi Khusus Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Depok : Arruz Media, 2019), h. 20. 
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ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
5
 al-Ghazali 

merumuskan tujuan pendidikan Islam kedalam dua segi, yaitu 

membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada 

Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

Menurut Al-Ghazali bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia 

dapat mencapai kesempurnaan melalui penggunaan ilmu. Dengan 

keutamaan tersebut, maka akan memberinya kebahagiaan di 

dunia serta sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

untuk kebahagiaan yang hakiki.
6
 Seperti firman Allah SWT di 

dalam Al - Qur‟an surat Al - mujadalah ayat 11:  

ُ نَُكْىْۚ َواِ 
ٰجهِِش فَاْفَضُذْىا ٌَْفَضِخ ّللّاٰ ًَ ُذْىا فِى اْن ٍَْم نَُكْى تَفَضَّ ا اَِذا قِ ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ٌْ ٰٓاٌَُّهَا انَِّر ٍَْم ٌٰ َذا قِ

 ُ
ٍَ اُْوتُىا اْنِعْهَى َدَزٰجت ٍۗ َوّللّاٰ ٌْ ُُْكْىْۙ َوانَِّر ٍَ ٰاَيُُْىا ِي ٌْ ُ انَِّر

َُْشُزْوا ٌَْسفَِع ّللّاٰ َُْشُزْوا فَا ٌَ ا هُْى ًَ ا تَْع ًَ  مِ

ٌٍْس   َٔٔخبِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-

majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” 

(kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha 

teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.  

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui seberapa penting 

nya ilmu untuk kehidupan manusia di dunia ini. Dengan hal 

inilah maka dapat di simpulkan bahwa orang - orang yang 

berilmu akan di angkat derajat nya oleh Allah SWT, sebagaimana 

yang sudah di sebut di dalam Al - Qura‟an surat Al - mujadalah 

ayat 11 tersebut. 

Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran 

siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran akan tetapi 

membersihkan jiwanya yang harus diisi  dengan akhlak dan nilai-

                                                           
5 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004) (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), h. 130. 
6 Miftahur Rohman dan Hairudin, Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural, A-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9 

No. 1, 2018, h. 25. 
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nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup 

dengan baik. Dari tujuan pendidikan Islam tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat menjadi manusia 

yang berakhlak mulia dan dapat  menghargai keragaman budaya 

di sekitarnya. Hal tersebut senada dengan prinsip yang ada dalam 

pendidikan multicultural.
7
 

Seperti halnya pendidikan humanisme mengandung dua 

konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan, yaitu pendidikan 

humanis dan pendidikan religius. Pengintegrasian dua konsep 

pendidikan ini dengan tujuan untuk dapat membangun sistem 

pendidikan yang dapat mengintegrasikan keduanya. Pendidikan 

humanis yang menekankan aspek kemerdekaan individu 

diintegrasikan dengan pendidikan religius agar dapat membangun 

kehidupan individu (sosial) yang memiliki kemerdekaan, tetapi 

dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan yang diikuti 

masyarakat atau menolak nilai ketuhanan (ateisme). 

Pendidikan humanis sebagai pemikiran pendidikan telah 

berkembang dengan mengadopsi prinsip - prinsip pendidikan dari 

dua aliran, yaitu progresivisme dan eksistensialisme. Tetapi 

pendidikan humanis juga memperoleh dukungan dari para ahli 

psikologi humanistik dan ahli pendidikan kritis. Prinsip - prinsip 

pendidik humanis yang diambil dari prinsip progresivisme adalah 

prinsip pendidikan yang berpusat pada anak (child centered), 

peran guru yang tidak otoriter, fokus pada keterlibatan dan 

aktivitas siswa, dan aspek pendidikan yang demokratis dan 

kooperatif. Prinsip - prinsip pendidikan ini adalah sebagai reaksi 

terhadap pendidikan tradisional yang menekankan pada metode 

pengajaran formal yang kurang memberi kebebasan pada siswa 

sehingga siswa menjadi tidak kreatif yang sekadar mengikuti 

program pendidikan yang ditetapkan oleh orang dewasa.
8
 

Sedangkan prinsip pendidikan humanis yang diambil dari 

pandangan eksistensialisme adalah menekankan pada keunikan 

                                                           
7 Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural: Pengertian, Perinsip, dan 

Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam, Jurnal Addin, Vol. 7 No. 1, Februari 

2013, h. 147, 
8 Agus Sutiyono, Sketsa Pendidikan Humanis Religius, Jurnal Pemikiran 

Alternatif Pendidikan, Vol. 14 No. 2, Mei-Agustus 2009, h. 3. 
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siswa sebagai individu. Setiap siswa dipandang sebagai individu 

yang memiliki keunikan yang berbeda dengan siswa lain. 

Perbedaan keunikan individu siswa dalam kegiatan pendidikan 

dan belajar harus dapat tampak dan dihargai oleh pendidik atau 

guru. Pandangan eksistensialis yang diambil oleh pendidik 

humanis adalah adanya kemerdekaan atau kebebasan dalam diri 

individu untuk memilih apa yang dianggap benar bagi dirinya 

untuk dapat membangun dirinya menjadi seperti apa yang 

diinginkan. Kelahiran sebagai wujud keberadaan (eksistensi) 

individu di dunia adalah titik awal bagi individu untuk 

mengembangkan esensi dirinya. Esensi diri manusia dibangun 

melalui proses kehidupan di mana individu memiliki kebebasan 

untuk memilih dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa 

yang telah dipilih. Individu akan terbentuk menjadi apa adalah 

sesuai dengan pilihan bebas yang diambil, yang selanjutnya 

terbentuk menjadi siapa dirinya, sebagai dokter, insinyur, atau 

guru adalah sebagai akibat dan pilihan bebas yang dia lakukan.
9
 

Pada intinya, pendidikan humanis memuat karakteristik sebagai 

berikut:  

1. Menghargai dan mengembangkan potensi manusia secara 

utuh. 

2. Mengembangkan seluruh aspek kecerdasan manusia.  

3. Pendidikan yang memiliki interaksi antara pendidik dan 

peserta didik. 

4. Pendidikan yang penuh penghormatan dan penghargaan.  

5. Pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap peserta 

didik.  

6. Pendidikan yang mengeksplor kemampuan peserta didik 

serta memberi ruang merdeka kepada mereka. 

7. Pendidikan yang mampu mengubah perilaku peserta 

didik.  

8. Pendidikan yang mengutamakan proses ketimbang hasil. 

                                                           
9 Iis Arifudin, Desain Pendidikan Humanis-Religius, Jurnal Al-Misbah, 

Vol. 2 No. 2, Juli 2014, h. 120. 
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Kemudian, untuk pendidikan religius sendiri merupakan 

pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keagaaman, apapun 

agamanya. Pendidikan ini kaya akan nilai-nilai moral. Hal ini 

akan sejalan dengan falsafah dari negara besar kita Indonesia, 

yakni Pancasila. Tak hanya itu, pendidikan religius juga 

mengajarkann bagaimana menghargai nilai - nilai dasar 

kemanusiaan. Akan sangat disayangkan apabila dalam 

pelaksanaan pendidikan yang religius namun tidak mengindahkan 

nilai dari kemanusiaan itu sendiri.
10

 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Trismairi 

S.Pd.I. selaku guru pendidikan agama islam di SDN 3 Gisting 

Permai bahwasannya teridentifikasi bahwa terdapat berbagai 

masalah saat pembelajaran PAI di kelas 6, Bapak Trismairi 

S.Pd.I. mengatakan bahwa: 

“....Jadi permasalahan nya anak anak masih banyak yang 

belum memahami tentang humanisme  dalam kehidupan 

sehari-hari dan juga anak-anak masih suka bermain dan 

belum fokus terhadap humanisme sehingga masih butuh 

bimbingan oleh guru maupun orang tua serta lingkungan di 

sekitarnya”.
11

 

Oleh karena itu, pendidikan seharusnya bersifat 

humanisme yang menggunakan nilai - nilai keagamaan dan nilai - 

nilai kebudayaan sebagai sumber membangun kehidupan yang 

harmonis. Pendidikan  humanis terhadap pembentukan karakter 

keberagamaan dan kebangsaan juga didasarkan pada kenyataan 

bahwa peserta didik tidak belajar dalam ruang hampa karena 

budaya mereka memengaruhi mereka untuk belajar dengan cara 

tertentu.
12

 Maka dari latar belakang di atas, dalam penulisan 

skripsi ini penulis mengambil judul “KARAKTERISTIK 

                                                           
10 Agus Riyan Oktori, Urgensi Pendidikan Humanis Religius Pada 

Pendidikan Dasar Islam, Ar-riayah Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.3 No. 2, 2019, h. 

188. 
11  Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam, Juli 2021 
12 Amaliyah, Pendidikan Humanis Dan Religius Dalam Keberagamaan Dan 

Kebangsaan Bagi Generasi Milenial,  Prosiding Seminar Nasional, “Harmonisasi 

Keberagaman dan Kebangsaan bagi Generasi Milenial, Lembaga Kajian Keagamaan”, 

Universitas Pamulang, 14 Desember 2019, h. 7. 
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HUMANISME DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SDN 3 

GISTING PERMAI”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada pembelajaran humanisme 

religus PAI di SDN 3 Gisting Permai. 

Dari fokus dapat diturunkan sub fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Proses pembalajaran humanisme dalam pembelajaran PAI 

di SDN 3 Gisting Permai. 

2. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran humanisme PAI 

di SDN 3 Gisting Permai? 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana analisis konsep pembelajaran 

humanisme religius dalam pembelajaran PAI di SDN 3 Gisting 

Permai.?” 

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran humanisme dalam 

pembelajaran PAI di SDN 3 Gisting Permai? 

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran 

humanisme PAI di SDN 3 Gisting Permai? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui  analisis konsep 

pembelajaran humanisme religius dalam pembelajaran pai di 

SDN 3 Gisting Permai. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi pembelajaran humanisme PAI 

di SDN 3 Gisting Permai. 

2. Untuk mengetahui Kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran humanisme PAI di SDN 3 Gisting Permai? 
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F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna 

serta dijadikan sebagai pengetahuan, wawasan, menambah 

ilmu dalam bidang pendidikan agama islam serta menambah 

pengetahuan tentang konsep pembelajaran humanisme religius 

PAI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Dapat dijadikan media untuk menumbuhkan rasa 

toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dan 

menumbuhkan cinta tanah air terhadap bangsa 

Indonesia. 

b. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 

Dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan 

serta dapat menjadi acuan dalam pemberian 

pembelajaran humanisme religius PAI bagi para peserta 

didiknya. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman, wawasan, dan 

keterampilan dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

pada peserta didik disekolah. 

 

G. Penelitian Relevan 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sebelumnya 

terdapat penelitian terdahulu yang sesuai dengan isian pustaka 

dan kajian penulis ditemukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian penulis sebagai berikut:  

1. Jurnal Abdul Khakim, tahun 2019 yang berjudul “Studi 

Pemikiran Abdurrahman Mas‟ud Tentang Pendidikan Islam 

Berbasis Humanisme Religius”. 
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Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji 

pendidikan humanisme religius dalam pendidikan agama 

islam menurut Abdurrahman Mas‟ud. 

2. Jurnal Ida Nurjanah, tahun 2018 yang berjudul “Paradigma 

Humanisme Religius Pendidikan”. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas 

tentang pendidikan religius yang humanis. 

3. Jurnal Muh. Idris, tahun 2014 yang berjudul “Konsep 

Pendidikan Humanis Dalam Pengembangan Pendidikan 

Islam”. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas 

konsep pendidikan yang humanis dalam mengembangkan 

pendidikan islam. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis deskriptif naratif. Pendekatan kualitatif ini peneliti 

melaksanakan penelitian dengan latar belakang ilmiah atau 

sesuai dengan konteks yang ada. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif naratif, dimana jenis penelitian deskriptif naratif ini 

laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa 

secara terperinci tentang kehidupan seseorang melalui cerita-

cerita yang disampaikan, pelaporan pengalaman individu dan 

membahas arti pengalaman tersebut. Menurut Sugiyono, 

metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
13

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis 

deskriptif naratif, diharapkan dapat menghasilkan penjelasan 

                                                           
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 9. 
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secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang 

peneliti teliti. Dengan, jenis studi kasus deskriptif kualitatif 

dalam penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis “Analisis Konsep Humanisme Religius Dalam 

Pembelajaran Pai di Desa Gisting Atas Blok 13”.  

a. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti ialah di 

SDN 3 Gisting Permai kecamatan Gisting Tanggamus. 

Karena, peneliti tertarik untuk mengetahui humanisme 

dalam  pembelajaran  pai  di SDN 3 Gisting Permai 

Tanggamus. 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan semua data konsep humanism 

religious dalam  pembelajaran  pai  di SDN 3 Gisting Permai 

Tanggamus, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam 

rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian melalui proses langsung dilapangan. 

Penelitian berada ditempat itu, untuk mendapat bukti-

bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana 

penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan selama penelitian. Dalam observasi ini 

penelitian menggunakan jenis observasi non partisipan, 

yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan 

objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut secara langsung.   

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

cara mengamati sesuatu fenomena yang ada dan yang 

terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat 

memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik 

penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan langsung yang 

dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah 
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ditetapkan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono 

mendefinisikan wawancara ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu tahap 

tertentu.
14

 Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara tak berstruktur, yaitu dimana pertanyaan yang 

diberikan tidak terpaku pada pedoman wawancara serta 

dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi 

yang ada di lapangan. Wawancara ini bersama dengan 

guru agama SDN 3 Gisting Permai yaitu ibu Jayanti 

Febtiana Sumarwandani S.Pd.I. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan 

dengan hal-hal yang diteliti atau diamati baik berupa 

dokumen, foto, artikel, artefak atau yang lainnya untuk 

bukti dan memberikan keterangan dengan proses 

pengumpulan dokumen secara sistematis. Dokumentasi 

ini berisikan tentang SDN 3 Gisting Permai. 

3. Analisis Data 

Penelitian ini melakukan analisis data pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah data itu 

terkumpulkan pada waktu yang ditentukan. Saat wawancara, 

peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diberikan oleh responden. Jika jawaban tersebut dianalisis 

ternyata kurang memuaskan bagi peneliti, maka peneliti 

mengajukan pertanyaan kembali sampai data yang diperoleh 

dianggap kredibel.  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga data nya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, 

yaitu:
15

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) adalah merangkum, 

memilah-milih hal pokok dan memfokuskan ke hal-hal 

                                                           
14 Ibid, 231. 
15Ibid, 246.  
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yang penting lalu membuang hal yang dianggap tidak 

penting. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan 

gambaran yang jelas untuk mempermudah peneliti 

melakukan pengumpulan data-data selanjutnya. 

b. Penyajian Data (data Display), penyajian data ini bisa 

berbentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, 

bagan, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar peneliti 

lebih mudah untuk memahaminya. 

c. Pembuktian Data (Counclusion Drawing), yaitu 

penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan awal sifatnya 

hanya sementara dan bisa berubah jika menemukan 

bukti-bukti yang akurat untuk memperkuat dan 

mendukung penelitian ke tahap selanjutnya. Tetapi, bila 

kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka 

kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

4. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan obyektif 

maka diperlukan kreadibilitas data, bermaksud untuk 

membuktikan bahwa apa yang dikumpulkan selama penelitian 

sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.  Kriteria 

validasi data ini untuk menjamin data dan informasi yang 

disajikan memang benar kebenarannya baik bagi pembaca 

maupun subyek yang diteliti.
16

 Jika peneliti mengumpulkan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data sekaligus mengecek kreadibilitasan data 

dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber.  

Triangulasi dengan metode mengacu, untuk melakukan 

pengecekan pada pengumpulan data atau informasi apakah 

hasilnya infomasi metode wawancara sama dengan metode 

observasi atau hasilnya metode observasi sesuai dengan informasi 

saat dilaksanakan metode wawancara.  

                                                           
16Ibid, 252. 
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BAB II 

TEORI HUMANISME DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 

A. Teori Humanisme 

1. Pengertian Humanisme 

Secara etimologi humanisme berasal dari kata latin 

“humanus” dan mempunyai kata akar “homo” yang berarti 

manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai 

dengan kodrat manusia. Adapun secara terminologis, 

humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia, 

dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan - 

kemampuan alamiahnya (fisik non fisik) secara penuh.
17

 

Ada tiga istilah penting untuk menyingkapkan makna 

kata humanisme itu, yang maknanya saling kait-mengait, 

yakni humanismus, humanista, dan humanitatis. humanista 

diturunkan dari istilah studia humanitatis, yang untuk 

pertama kalinya diperkenalkan oleh Aulus Gellius. Menurut 

Gellius istilah studia humanitatis menunjuk pada gerakan 

paideia - 'seni mendidik' - dalam kultur Yunani Klasik dan 

berkaitan erat dengan artes liberales (pendidikan untuk 

orang-orang merdeka), yakni sistem pendidikan yang 

dikembangkan pada Abad Pertengahan. 

Tujuan pendidikan artes liberales secara umum adalah 

membebaskan peserta didik dari kebodohan dan kepicikan 

melalui pengembangan intelektual sehingga peserta didik 

menjadi manusia yang rasional, kritis, berwawasan luas, 

mampu bergaul secara manusiawi, cerdas dan arif dalam 

membuat keputusan yang adil.
18

 

Berdasarkan dengan perkembangan humanisme , 

Zainal Abidin memberikan penjelasan tentang latar belakang 

pemahaman humanisme. Menurutnya istilah humanisme 

                                                           
17 KH. A. Wahid Hasyim, Revitalisasi Humanisme Religius dan 

Kebangsaan, (Jombang : Pesantren Tebuireng, 2011), h. 87. 
18 Ashadi, Humanisme Dalam Sorotan, (Jakarta: Arsitektur UMJ Press, 

September 2021), h. 27-28. 
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dapat dipahami dengan meninjaunya dari dua sisi aliran 

filsafat dan sisi historis. Sementara dari sisi aliran filsafat, 

humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi 

nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga 

manusia menempati posisi yang sangat tinggi, sentral, dan 

penting, baik dalam perenungan teoretis - filsafati maupun 

dalam praktis hidup sehari - hari. Dari sisi historis, 

humanisme adalah gerakan intelektual dan kesusastraan yang 

awalnya muncul di italia sekitar abad ke - 14 M. gerakan ini 

boleh dikatakan sebagai motor penggerak kebudayaan 

modern, khususnya di eropa.
19

 

Filsafat humanisme mempunyai beberapa pandangan 

hidup yang berpusat pada kebutuhan dan ketertarikan 

manusia. Subkategori tipe ini termasuk humanisme Kristen 

dan humanisme modern. Humanisme Kristen sebagai 

penganjur filsafat pemenuhan sendiri manusia dalam prinsip - 

prinsip Kristen. Ini lebih berorientasi pada kepercayaan 

manusia sebagian besar mrupakan pruduk pencerahan dan 

bagian dari apa yang membuat humanisme pencerahan. 

Humanisme modern yang juga disebut humanisme naturalisti 

(alam), humanisme ilmiah, humanisme etik, humanisme 

demokrasi dan keharusan pada manusia. Humanisme modern 

mempunyai dua sumber yaitu sekuler dan agama.
20

 

Humanisme sekuler adalah salah satu hasil 

perkembangan abad ke - 18, pencerahan rasionalisme, dan 

kebebasan pemikiran pada abad ke – 19. Banyak kelompok 

sekuler, seperti Dewan Demokrasi dan Humanisme Sekuler, 

Federasi Rasionalis Amerika, dan banyak kelompok lain 

yang tidak berafiliasi pada ilmuan yang menyokong filsafat 

ini.
21

  

                                                           
19 Ida Nurjanah, Paradigma Humanisme Religius Pendidikan Islam, jurnal 

Misykat, Vol. 03 No. 01, Juni 2018, h, 4. 
20 Yushinta Eka Farida, Humanisme Dalam Pendidikan Islam, jurnal 

Tarbawi, vol. 12 No. 1, Januari – Juni 2015, h, 6. 
21 Abdurrahman Mas‟ud, ParadigmaPendidikan Islam Humanis, 

(Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), h. 148 
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Humanisme berbasis agama atau religius merupakan 

humanisme yang secara substansial memiliki kesamaan 

hubungan tasawuf dengan prinsip akhlak. Pasalnya, hamper 

seluruh prinsip yang ada dalam ajaran tasawuf merupakan 

tingkah laku yang berbasis akhlak. Ibnu Athaillah 

mendefinisikan humanisme religius sebagai salah satu 

humanisme dalam pemikiran tasawuf. Landasan dari 

humanisme religius ini keimanan yang kokoh dengan 

melakukan syariat islam, melakukan riyadha (melatih diri) 

untuk membenahi diri dari aspek yang merusak diri secara 

psikologis.
22

 

Humanisme religius muncul dari etika kebudayaan, 

unitarianisme, dan universalisme. Sekarang ini banyak 

kumpulan unitarian - universalis dan seluruh etika 

kebudayaan masyarakat yang menggambarkan diri mereka 

sendiri sebagai humanis yang bernuansa modern. Kritik 

paling ironis dialamatkan kepada humanisme modern yang 

dimensi religiusnya kurang. Di sinilah kita bias melihat 

bahwa humanisme sekuler (modern) lebih dilihat dalam 

perspektif filsafat, sedangkan kalau dilihat sebagai agama, 

maka akan menjadi agama yang humanis.
23

 

Keberagaman di Indonesia masih jauh dari nuansa 

humanis, yakni aspek kemanusiaan hampir hilang dalam 

keberagaman di Indonesia. Yang dimaksud humanisme 

dalam pendidikan adalah proses pendidikan sebagai makhluk 

social dan makhluk religius, serta sebagai individu yang 

diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan 

potensi - potensinya. Humanisme dimaknai sebagai kekuatan 

atau potensi individu untuk mengukur dan mencapai ranah 

ketuhanan dan penyelesaian permasalahan - permasalahan 

social. Menurut pandangan ini, individu selalu dalam proses 

penyempurnaan diri. Proses ini hanya bermuara pada 

penguntungan diri sendiri dan tidak dapat berdampak apapun 

                                                           
22 Hamidullah Ibda, Kontekstualisasi Humanism Religius Perspektif 

Mohammed Arkoun Dalam Pendidikan Dasar Islam, jurnal Ilmu Tarbiyah, Vol. 9 No. 

1, Januari 2020, h, 9. 
23 Ibid, h. 148. 
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kepada Tuhan. Sebaliknya, individu yang memperkeruh diri 

juga merugikan diri sendiri dan tidak merugikan Tuhan sama 

sekali.
24

  

Definisi agama digunakan oleh humanis religius 

secara fungsional. Fungsi agama ialah untuk melayani 

kebutuhan personal atau kelompok social. Namun, 

persoalannya, agama sering terjebak dalam aspek formalitas 

sehingga sulit menjalankan fungsi ini. Humanisme mengajari 

kita bahwa tidaklah bermoral menunggu tuhan berbuat untuk 

kita. Kita harus beraksi untuk menghentikan perang - perang 

dan kriminalitas - keriminalitas serta kebrutalan pada masa 

yang akan dating. Kita mempunyai kekuatan semacam 

kekuatan yang luar biasa. Kita mempunyai kebebasan tingkat 

tinggi dalam memilih apa yang akan kita lakukan. 

Humanisme mengatakan kepada kita bahwa apapun bidang 

filsafat alamkita, pada akhirnya tanggung jawab dunia 

terletak pada kita.
25

  

Namun untuk merefleksikan keberadaan agama di 

dalam proses humanisasi ternyata merupakan perkara yang 

tidak sederhana. Dikatakan tidak sederhana karena di satu sisi 

agama di klaim sebagai jalan dan penjamin keselamatan, 

cinta, dan perdamaian, jalan kea rah hidup yang lebih 

manusiawi sekaligus Ilahi. Di lain pihak, tidak bias menutup 

mata bahwa dalam sejarah, agama justru kerap tampil sebagai 

sumber, penyebab, dan akibat dari rusaknya manusia. Konon, 

agama merupakan benteng hati nurani dan jalan kearah 

kewarasan jiwa. Kenyataannya, institusi - institusi 

keagamaan sangat rentan untuk jatuh menjadi kubangan 

korupsi dan nepotisme yang berkelanjutan.
26

  

Untuk mengatasi berbagai permasalahan umat islam 

baik dalam hal social maupun pendidikan, Abdurrahman 

Mas‟ud menawarkan konsep humanisme religius dengan 

                                                           
24 Ibid, h. 6. 
25 Abdurrahman Mas‟ud, ParadigmaPendidikan Islam Humanis, 

(Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), h. 149 – 150. 
26 Ida Nurjanah, Paradigma Humanisme Religius Pendidikan Islam, jurnal 

Misykat, Vol. 03 No. 01, Juni 2018, h, 5. 
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beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam dunia 

pendidikan islam yaitu meliputi Common Sense, 

Individualisme menuju Kemandirian, Thrist of Knowledge, 

Pendidikan Pluralisme, kontekstualisme Lebih 

Mementingkan Fungsi dari Symbol, dan Keseimbangan 

antara Reward dan Punishment. Di harapkan beberapa aspek 

tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan ummat 

islam pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya. 

Konsep humanisme religius terumuskan dalam konsep 

manusia sebagai khalifah Allah. Oleh karena itu, humanisme 

dalam islam tidak tidak dapat dilepaskan dari konsep hablum 

minannas (hubungan antara manusia). Manusia sebagai 

khalifah Allah di bumi memiliki seperangkat tanggung 

jawab. Dalam konteks ini yang paling penting adalah 

tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.
27

 

Terlepas dari itu semua, pemikiran humanisme yang 

berdasarkan agama sebenarnya menghendaki agar kaum 

agama mempunyai perhatian dalam menciptakan tata sosial 

moral yang adil. Dalam islam, pandangan tentang humansime 

dapat di eksplorasi dalam pemaknaan agama pada nilai - nilai 

manusiawi. Segala kebutuhan manusia dan masyarakat 

adalah tujuan dari pembelaan agama. Secara vertical dan 

transendental, bias saja pengalaman agama berorientasipada 

Tuhan, namun secara horizontal, Imanental dan  Humanistik, 

yaitu beragama untuk manusia dan demi memenuhi harapan 

kemanusiaan. 

Didalam konteks Indonesia yang dimaksud dengan 

humanisme religius adalah humanisme yang di jiwai oleh 

nilai - nilai suci dari ajaran agama. Ada sinergi dan integrasi 

antara pandangan terhadap manusia sebagai makhluk yang 

harus dikembangkan seluruh potensinya dan bagaimana 

                                                           
27 Abdul Hakim, Studi Pemikiran Abdurrahman Mas’ud Tentang 

Pendidikan Islam Berbasis Humanisme Religius, jurnal Al – Makrifat, Vol 4, No. 1, 

April 2019, h, 5. 
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pengembangan tersebut tidak bertentangan dari ajaran agama 

yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
28

  

2. Konsep Pendidikan Humanis 

Teori pendidikan humanistik muncul pada tahun 

1970-an bertolak dari tiga teori filsafat, yaitu: pragmatisme, 

progresivisme dan eksistensialisme. Ide utama pragmatisme 

dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan 

pengetahuan dengan aktivitas yang dengan sengaja 

mengubah lingkungan. Pendidikan (sekolah) merupakan 

kehidupan dan lingkungan belajar yang demokratis yang 

menjadikan semua orang berpartisipasi dalam proses 

pembuatan keputusan sesuai realitas masyarakat. Sebenarnya 

istilah pragmatisme lebih banyak berarti sebagai metode 

untuk memperjelas suatu konsep ketimbang sebagai suatu 

doktrin kefilsafatan. Pragmatisme juga disebut 

eksperimentalisme dan instrumentalisme merupakan reaksi 

terhadap revolusi industri pada akhir abad ke-20. Menurut 

Protagoras sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin 

Pragmatisme menjadikan manusia sebagai tolak ukur bagi 

segala-galanya. Oleh paham ini manusia ditempatkan pada 

posisi sentral di dalam realitas, dan realitas selalu dikaitkan 

dengan tujuan dan praktis hidup manusia.
29

  

Secara luas definisi teori belajar humanisitk ialah 

sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan 

proses perkembangan. Sedangkan secara sempit 

pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah 

ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan 

kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat 

jasmaniyah tidak memberikan perkembangan tingkah laku. 

Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses 

pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan, 

                                                           
28 Ida Nurjanah, Paradigma Humanisme Religius Pendidikan Islam, jurnal 

Misykat, Vol. 03 No. 01, Juni 2018, h, 6. 
29 Ahmad Abdullah dan Nurhaeni DS, Pendidikan Humanis Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam, jurnal Ilmiah Islamic Resources, Vol. 17 No. 2, 

Desember 2020, h, 7. 
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berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan.  

Dalam pandangan humanism, manusia memegang 

kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta 

berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian 

mereka. Masih dalam pandangan humanism, belajar 

bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia, 

keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali 

dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik 

dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi 

diri semaksimal mungkin. Teori humanistic berupaya 

mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta 

didik dan bukan dari pandangan pengamat. Humanisme 

meyakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik 

berperan hanya sebagai fasilitator. Sikap serta pengetahuan 

merupakan syarat untuk mencapai tujuan pengaktualisasian 

diri dalam lingkungan yang mendukung. Pada dasarnya 

manusia adalah makhluk yang spesial, mereka mempunyai 

potensi dan motivasi dalam pengembangan diri maupun 

perilaku, oleh karenanya setiap individu adalah merdeka 

dalam upaya pengembangan diri serta 

pengaktualisasiannya.
30

 

Humanisasi dipandang sebagai sebuah gagasan positif 

oleh kebanyakan orang. Dengan kentalnya persaudaraan 

sesorang cenderung dipahami sebagai sikap humanisme. 

Humanisme mengingatkan kita akan gagasan-gagasan seperti 

kecintaan akan peri kemanusiaan, perdamaian, dan 

persaudaraan. Tetapi, makna filosofis dari humanisme jauh 

lebih signifikan; humanisme adalah cara berpikir bahwa 

mengemukakan konsep peri kemanusiaan sebagai fokus dan 

satu-satunya. 

Humanisme sebagai sebuah sistem pemikiran yang 

berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak 

                                                           
30 Budi Agus Sumantri dan Nurul Ahmad, Teori Belajar Humanistik Dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jurnal Pendidikan 

Dasar, Vol. 3 No. 2, September 2019, h, 3-4. 
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tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada 

otoritas supernatural manapun. Pendidikan merupakan proses 

humanisasi atau pemanusiaan manusia. Suatu pandangan 

yang mengimplikasikan proses kependidikan dengan 

berorientasi kepada pengembangan aspek-aspek kemanusiaan 

manusia, baik secara fisik-biologis maupun ruhaniah-

psikologis. Aspek fisik-biologis manusia dengan sendirinya 

akan mengalami perkembangan, pertumbuhan, dan 

“penuaan.” Sedangkan aspek ruhaniah-psikologis manusia 

melalui pendidikan dicoba didewasakan, disadarkan, dan di-

insankamilkan melalui pendidikan sebagai elemen yang 

berpretensi positif dalam pembangunan kehidupan yang 

berkeadaban.
31

 

Pembelajaran humanistik memandang manusia 

sebagai subyek yang bebas merdeka untuk menentukan arah 

hidupnya. Manusia bertanggungjawab penuh atas hidupnya 

sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan yang 

humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan 

yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan 

relasi personal antara pribadi - pribadi dan antar pribadi dan 

kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini 

berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah 

pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih antar mereka. 

Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif 

tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta, 

hati yang penuh pengertian (understanding heart) serta relasi 

pribadi yang efektif (personal relationship).
32

 

Dalam konteks pendidikan, pragmatisme memandang 

sekolah seharusnya merupakan kehidupan dan lingkungan 

belajar yang demokratis yang menjadikan semua orang 

berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan sesuai 

realitas masyarakat. Pengaruh pemikiran ini sangat dirasakan 

dalam, bahkan menjadi faktor utama munculnya, 

                                                           
31 Muh Idris, Konsep Pendidikan Humanis Dlam Pengembangan 

Pendidikan islam, jurnal Miqot, Vol. 38 No. 2, Juli-Desember 2014, h, 8. 
32 Abdul Qodir, Teori Belajar Humanistik Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa, jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017, h, 6. 
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teori/pemikiran humanisme dan progresivisme. Inti 

pragmatisme dalam pendidikan adalah bahwa:  

1) Peserta didik adalah subjek yang memiliki 

pengalaman. Dia adalah individu yang memiliki 

kecerdasan dan mampu menggunakannya untuk 

memecahkan masalah. Pengalaman sekolah 

merupakan bagian dari hidup, tidak sekedar sebagai 

persiapan untuk hidup. Cara seseorang belajar di 

sekolah tidaklah secara kualitatif berbeda dari caranya 

belajar dalam lingkungan kehidupan lainnya. 

Pengalaman dan tindakannya penuh dengan pemikiran 

reflektif. Gagasan hasil pemikirannya berkembang 

menjadi sarana untuk bisa hidup berhasil.  

2) Guru bukan orang yang tahu kebutuhan siswa untuk 

masa depannya. Guru berperan menanamkan 

pengetahuan yang esensial bagi diri peserta didik. Tak 

seorang pun mengetahui kebutuhan orang lain di 

waktu yang akan datang, karena dunia selalu berubah. 

Guru adalah pendamping, penasehat, dan pemandu 

yang lebih berpengalaman bagi peserta didik dalam 

pengalaman pendidikan. Pengalamannya menjadi 

dasar dalam menjalankan tugasnya, tetapi tidak boleh 

didasarkan pada kebutuhan guru.  

3) Materi/ kurikulum harus sesuai kebutuhan siswa yang 

menekankan proses daripada materi. Materi 

pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan subjek 

peserta didik sehingga harus terbuka dan alamiah. 

Kurikulum tidak boleh menimbulkan permasalahan 

dan pengalaman yang menjadikan peserta didik 

tertekan. Bahan pembelajaran yang tersedia harus 

memuat teknik pemecahan masalah yang menarik 

bagi peserta didik dalam pengalaman hidup 

keseharian. 

4) Metode pembelajaran harus memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mencari pengalaman belajar yang 

berguna. Cara ini menekankan partisipasi dan 
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pengalaman peserta didik dalam belajar. Ruang kelas 

tidak hanya sekolah, tapi juga semua tempat untuk 

belajar. Metode unggulan adalah metode proyek yang 

menekankan pengalaman nyata yang lebih 

memotivasi karena nilai intrinsik; dan lebih bermakna 

karena siswa terlibat langsung. Meski demikian kaum 

pragmatis tidak menolak sumber belajar lainnya.  

5) Kebijakan pendidikan mengikuti arus perubahan 

sosial, lembaga pendidikan harus mengajarkan cara 

mengelola perubahan itu dengan sehat. Sekolah 

mengharuskan peserta didik belajar bagaimana belajar 

sehingga dapat beradaptasi dengan dunia yang terus 

berubah. Sekolah harus merupakan lingkungan belajar 

dan kehidupan yang demokratis, semua orang 

berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Semua 

kebijakan dievaluasi dengan parameter konsekuensi 

social. 

Adapun ide progresivisme yang sangat dipengaruh 

oleh pragmatisme itu sangat menekankan adanya kebebasan 

aktualisasi diri bagi peserta didik supaya kreatif. Paham ini 

menekankan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak. 

Anak harus aktif membangun pengalaman kehidupan. 

Belajar tidak hanya dari buku dan guru, tetapi juga dari 

pengalaman kehidupan. Dasar orientasi teori progresivisme 

adalah perhatiannya terhadap anak sebagai peserta didik 

dalam pendidikan. John Dewey merupakan salah satu tokoh 

aliran progresivisme di Amerika, telah mengarang sebuah 

buku yang cukup terkenal di dunia pendidikan yang berjudul 

Democracy and Education , menstimulir bahwa pendidikan 

yang ditetapkan harus berdasarkan semangat keterbukaan 

dan demokrasi.
33

 

  Terdapat beberapa prinsip pendidikan humanis diantaranya 

sebagai berikut: 

                                                           
33 Ahmad Abdullah dan Nurhaeni DS, Pendidikan Humanis Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam, jurnal Ilmiah Islamic Resources, Vol. 17 No. 2, 

Desember 2020, h, 8-9. 
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a. Tujuan belajar dirumuskan yang jelas. 

b. Partisipasi aktif peserta didik diwujudkan melalui 

kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 

c. Peserta didik didorong untuk mengembangkan 

kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif 

sendiri. 

d. Peserta didik dimotivasi untuk peka, berpikir kritis, 

memaknai proses pembelajaran secara mandiri. 

e. Peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan 

pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan 

yang diinginkan, dan  bertanggung jawab atas 

pilihannya. 

f. Pendidik menerima peserta didik apa adanya, 

berusaha memahami jalan pikiran peserta didik. 

g. Peserta didik diberi kesempatan untuk maju sesuai 

dengan kecepatan tiap individu, sementara peserta 

didik yang lambat diberi kesempatan untuk 

mengulangi dan mendalami kembali. 

h. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan 

perolehan prestasi siswa.
34

 

Konsep utama dari pemikiran pendidikan humanistik 

menurut Mangunwijaya adalah “menghormati harkat dan 

martabat manusia”. Hal mendasar dalam pendidikan 

humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan 

belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari 

kompetisi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan takut 

gagal.” 

Dalam konteks islam, pendidikan humanistic 

bersumber dari misi utama dari kerasulan Muhammad SAW 

yaitu memberikan rahmat dan kebaikan bagi seluruh semesta 

alam. 

                                                           
34 Ibid, h. 14-15 
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  ٍ ٍْ ٍْ ِط ٌِ ِي ََْضا ء  َخهَقَٗه َومََداَ َخْهَق اْْلِ ًْ ٍَ ُكمَّ َش ٍْ  ٧انَِّرْيٰٓ اَْدَض ثُىَّ َجَعَم ََْضهَٗه ِي

 ْۚ  ٍ ٍْ ِه ۤاء  يَّ ٍْ يَّ َع  ٨ُصٰههَت  يِّ ًْ ْوِدٖه َوَجَعَم نَُكُى انضَّ ٍْ زُّ ٍِْه ِي ىهُ َوََفََخ فِ ثُىَّ َصّىٰ

ٌَ َواْْلَْمَصاَز َواْْلَْفـ َِدةٍَۗ قَهِ  ا تَْشُكُسْو  ٩ًٍْلا يَّ

Artinya:  (Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang 

Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia 

dari tanah.8.  Kemudian, Dia menjadikan 

keturunannya dari sari pati air yang hina (air 

mani).9.  Kemudian, Dia menyempurnakannya 

dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam 

(tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit 

sekali kamu bersyukur.(Q. S. Al – Sajdah/32:7-9) 

 

 ٍَ ٍْ ًِ تا نِّْهٰعهَ ًَ َك اِْلَّ َزْد ُٰ  ٧َٓٔوَيآٰ اَْزَصْه

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), 

kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Q. S. 

Al – Anbiya‟/21:107) 

Begitu tingginya derajat manusia, maka dalam 

pandangan Islam manusia harus menggunakan potensi yang 

diberikan Allah kepadanya untuk mengembangkan dirinya 

baik dengan panca indera, akal maupun hatinya sehingga 

benar-benar manusia seutuhnya.
35

 

 

3. Ciri-Ciri atau Karakteristik Pendidikan Humanisme 

Ada beberapa ciri aplikasi pembelajaran humanistik di 

kelas. Ciri-ciri menjadi tersebut adalah: 

a. memberi kesempatan seluasnya agar siswa 

mengembangkan diri secara potensi, pribadi, sikap, 

berkembang menuju taraf yang lebih baik/sempurna, 

b. ada proses pemanusiaan manusia.  

c. siswa memiliki peran dan 

                                                           
35 Muh Idris, Konsep Pendidikan Humanis Dlam Pengembangan 

Pendidikan islam, jurnal Miqot, Vol. 38 No. 2, Juli-Desember 2014, h, 12. 
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d. proses yang berlangsung adalah pembelajaran bukan 

pengajaran.  

Pembelajaran humanistik dianggap berhasil apabila : 

a. siswa merasa senang. 

b. siswa bergairah dalam belajar. 

c. siswa berinisiatif dalam belajar. 

d. siswa mengalami perubahan pola pikir. 

e. siswa merasa bebas atau tidak tertekan dalam mengikuti 

keseluruhan proses pembelajarn. 

f. siswa berani menyampaikan gagasan dan mengekspresikan 

diri. 

g. siswa tidak terikat oleh pendapat orang lain. 

h. siswa mengatur pribadi secara bertanggungjawab tanpa 

mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan dan 

norma. 

i. siswa berdisiplin dan siswa mengikuti etika yang berlaku.
36

 

4. Dasar Pendidikan Humanis 

Dalam pendidikan humanis, yang melandasi dan 

medasarinya adalah adanya kesamaan kedudukan manusia. Ini 

berarti bahwa manusia satu dengan yang lain adalah sama, 

tidak ada yang sempurna, semua individu memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Untuk itulah harus saling menghargai dan 

menghormati segala perbedaan tersebut. Dalam islam pun 

diajarkan bahwa kedudukan manusia adalah sama, yang 

membedakan hanya derajat ketaqwaannya saja. Hala ini 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat 

ayat 13 sebagai berikut: 

قَبَۤاى َِم   ُكْى ُشُعْىماا وَّ ُٰ َْٰثى َوَجَعْه اُ ٍْ َذَكس  وَّ ُكْى يِّ ُٰ ٰٓاٌَُّهَا انَُّاُس اََِّا َخهَْق ٌٰ

ٌٍْس  ٌٍْى َخبِ َ َعهِ
ٌَّ ّللّاٰ ِ اَْتٰقىُكْى ٍۗاِ

َُْد ّللّاٰ ٌَّ اَْكَسَيُكْى ِع  ٖٔنِتََعاَزفُْىا ْۚ اِ

   Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. 

                                                           
      36 Ketut Bali Sastrawan dan Kadek Hengki Primayana, Urgensi 

Pendidikan Humanisme Dalam Bingkai A Whole Person, Jurnal Pendidikan Agama 

Hindu, Vol. 1 No. 1, Juni 2020, h, 8-9. 
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Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha teliti. (Q. S. Al – Hujarat/ 49:13). 

Dari gambaran ayat di atas semakin jelas bahwa 

manusia diciptakan di dunia ini untuk saling mengenal. 

Mengenal di sini bukan hanya sebatas tahu nama, tetapi lebih 

dari itu. Saling mengerti hak dan kewajiban serta tanggung 

jawab masing-masing untuk hidup di dunia ini. Di samping 

itu, manusia juga dituntun saling menghargai, menghormati, 

tolong-menolong, karena pada prinsipnya mereka diciptakan 

(terlebih umat Islam) sebagai umat yang satu, dan dianjurkan 

untuk saling tolong menolong. Karena mereka tidak bisa 

hidup sendirian, mereka memerlukan orang lain untuk 

menjaga dan melangsungkan kehidupan di dunia ini agar 

kehidupannya lebih dinamis.
37

 

5. Tujuan Pendidikan Humanis 

  Tujuan dari pendidikan humanis adalah terciptanya 

satu proses dan pola pendidikan yang senantiasa 

menempatkan manusia sebagai manusia, yaitu manusia yang 

memiliki segala potensi yang dimilikinya yang perlu untuk 

mendapatkan bimbingan. Kemudian yang perlu menjadi 

catatan adalah bahwa masing-masing potensi yang dimiliki 

oleh manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan 

semuanya itu perlu sikap arif dalam memahami, dan saling 

menghormati serta selalu menempatkan manusia yang 

bersangkutan sesuai dengan tempatnya masing-masing adalah 

cara yang paling tepat untuk mewujudkan pendidikan 

humanis. Dengan demikian pendidikan yang senantiasa 

menempatkan seorang peserta didik sebagai seorang yang 

kurang tahu, atau dengan kata lain bahwa pendidik lah yang 

paling tahu bukan merupakan ciri dari pendidikan yang 

humanis. Sebagaimana yang sering terjadi bahkan hingga saat 
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ini, praktek semacam itu masih terus berlangsung dalam dunia 

pendidikan Islam sendiri sebagai pemilik konsep humanisme 

masih terjadi hal yang serupa. Dan hal itulah yang harus 

segera dirubah, karena bagaimanapun juga sesuai dengan 

konsep dan tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam 

bertujuan pada terbentuknya satu pribadi seutuhnya yang 

sadar aka dirinya sendiri selaku hamba Allah, dan kesadaran 

selaku anggota masyarakat yang harus memiliki rasa tanggung 

jawab sosial terhadap pembinaan masyarakat serta 

menanamkan kemampuan manusia, untuk mengelola, 

memanfaatkan alam sekitar ciptaan Allah bagi kepentingan 

kesejahteraan manusia dan kegiatan ibadahnya kepada Khaliq 

pencipta alam itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan harus 

menjadi sebuah wacana untuk membentuk peradaban yang 

humanis terhadap seseorang untuk menjadi bekal bagi dirinya 

dalam menjalani kehidupannya. Dengan demikian, maka 

pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang 

harus senantiasa dihormati, begitu juga proses dalam 

pendidikan itu sendiri harus senantiasa mencerminkan nilai-

nilai humanisme.
38

 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut istilah Indonesia, kata pendidikan dan 

pengajaran hampir-hampir menjadi kata padanan yang setara 

(majemuk) yang menunjukkan pada sebauh kegiatan atau 

proses transformasi baik ilmu maupun nilai. Dalam 

pandangan Al-Quran, sebuah transformasi baik ilmu maupun 

nilai secara substansial tidak dibedakan. Penggunaan 

penggunaan istilah yang mengacu pada pengertian 

“pendidikan dan pengajaran” bukan merupakan dikotomik 

yang memisahkan kedua istilah tersebut, melainkan sebuah 

nilai harus menjadi dasar bagi segala aktifitas proses 

transformasi. Berdasarkan pada paradigma tersebut, maka 
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jika ditelusuri secara mendalam dalam Al-Quran terdapat 

beberapa istilah yang mengacu pada terminologi “pendidikan 

dan pengajaran”, diantaranya adalah tarbiyah.
39

 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, dan mengimani, bertakwa, 

berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al Qur‟an dan Al Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan 

pengalaman. Secara bahasa, kata pendidikan yang umum kita 

gunakan sekarang adalah kata “Tarbiyah” dengan kata kerja 

“rabbaa”. Kata kerja “Rabbaa” yang diterjemahkan mendidik 

sesungguhnya telah digunakan pada zaman Nabi Muhammad 

SAW. Sebagaimana tersebut di dalam Al-quran surat Al - 

Isra‟ ayat 24: 

اٍۗ  ٍْسا ًْ َصِغ ُِ ٍٰ ا َزمَّ ًَ ا َك ًَ هُ ًْ بِّ اْزَد ِت َوقُْم زَّ ًَ ْد ٍَ انسَّ لِّ ِي ا َجَُاَح انرُّ ًَ  َٕٗواْخفِْض نَهُ

Artinya: Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya (orang 

tua) dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 

“Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya 

sebagaimana mereka berdua (menyayangiku 

ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” 

ۤاِء  ًَ ًْ مِاَْص بِـ ُْىَِ
َْْۢ ى َِكِت فَقَاَل اَ

ۤ
ٰه ًَ ۤاَء ُكهَّهَا ثُىَّ َعَسَضهُْى َعهَى اْن ًَ َوَعهََّى ٰاَدَو اْْلَْص

 ٍَ ٍْ ُْتُْى ٰصِدقِ ٌْ ُك ِء اِ  ٰٖٔهُٰٓؤَْلۤ

Artinya: Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda) seluruhnya, kemudian Dia 

memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya 

berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama 

(benda) ini jika kamu benar.
40

 

Abd Rahman al-Nahlawi tetap berpandangan bahwa 

yang paling tepat untuk arti pendidikan adalah kata al-

tarbiyah. Al-Nahlawi (1979 : 11). Muhammad Athiah al-
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Abrasy, seorang ahli pendidikan beranggapan bahwa istilah 

Al-tarbiyah untuk arti pendidikan sangat tepat karena al-

tarbiyah mempersiapkan seseorang dengan segala sarana 

yang bermacam-macam agar ia dapat hidup dan bermanfaat 

dalam masyarakatnya. Pendapat yang senada dengan 

Muhammad Athiyah al-Abrasy di atas adalah pandangan 

Shalih abdul Aziz. Menurutnya, al-tarbiyah itu 

mempersiapkan dan mengarahkan potensi seseorang agar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Al-tarbiyah 

mempunyai pengertian umum yang meliputi aspek 

pendidikan jasmani, akal, akhlak dan pendidikan 

kemasyarakatan. Sementara al-ta‟lim hanya dimaksudkan 

memindahkan ilmu dari seseorang guru kepada peserta 

didiknya. Al-Abrasyi (1976 : 48). Berdasarkan uraian-uraian 

di atas, maka penulis lebih memilih kata al-tarbiyah sebagai 

makna pendidikan dengan anggapan bahwa kata ini meliputi 

makna dua kata yang lain yaitu al-ta‟lim dan al-ta‟dib.
41

 

 

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Rasulullah SAW sebagai Al-tarbiyah Al-ula‟ 

(pendidik pertama) pada masa awal pertumbuhan Islam telah 

menjadikan Al-qur‟an sebagai dasar pendidikan Islam di 

samping sunnah beliau sendiri. Sehingga keberadaan Al-

qur‟an yang memiliki perbendaharaan yang luas bagi 

pengembangan peradaban manusia menjadi barometer utama 

dalam memahami konsep-konsep pendidikan dalam berbagai 

dimensi, baik dalam tataran kemasyarakatan, moral maupun 

spiritual, serta material di alam semesta ini. Ayat-ayat tentang 

konsep dasar pendidikan Islam tertuang dalam surah Al - 

Alaq : 1-5, sebagai berikut : 

ٍْ َعهَق ْۚ  ٔاِْقَسْأ مِاْصِى َزمَِّك انَِّرْي َخهََقْۚ  ٌَ ِي ََْضا  ٖاِْقَسأْ َوَزمَُّك اْْلَْكَسُوْۙ  َٕخهََق اْْلِ

ٌَ َيا نَْى ٌَْعهَْىٍۗ  ٗانَِّرْي َعهََّى مِاْنقَهَِىْۙ  ََْضا  َ٘عهََّى اْْلِ

Artinya: 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. 2. Dia menciptakan manusia dari 
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segumpal darah. 3. Bacalah! Tuhanmulah Yang 

Mahamulia, 4. yang mengajar (manusia) dengan 

pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

Dalam ayat-ayat diatas memberikan pemahaman 

bahwa salah satu tujuan Al-qur‟an adalah mendidik manusia 

melalui metode nalar serta sarat dengan kegiatan membaca, 

meneliti mempelajari dan observasi, yang biasa dikenal 

dengan istilah tadabbur. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada 

pemahaman konsep dasar bahwa manusia mesti meyakini 

dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan melalui 

proses keyakinan dan ikhtiar maka manusia akan 

mendapatkan pola pendidikan yang jelas.
42

 

Sumber ke dua setelah Al-Qur‟an adalah As-Sunnah 

(Hadits). Kata al-Hadits secara etimologi berarti 

“komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama 

atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan 

kejadian aktual. Dengan kata lain Hadits merupakan 

perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW yang harus kita 

ikuti sebagai pedoman hidup di dunia ini.  Al-Hadits 

merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-

Qur‟an. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai 

persoalan baik yang ada di dalam Al-Qur‟an maupun yang 

dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang 

disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. yang 

dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Kedudukan al-

Hadits dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat 

penting, karena disamping memperkuat dan memperjelas 

berbagai persoalan dalam Al-Qur‟an, juga memberikan dasar 

pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai 

aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup 

dan kehidupan umat Islam. Banyak Al-Hadits Nabi yang 
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memiliki relevasi ke arah dasar pemikiran dan implikasi 

langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia 

pendidikan.
43

  

Dari sini dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi Al-

Hadits Nabi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama 

setelah Al-Qur‟an. Eksistensinya merupakan sumber 

inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan 

penjelasan nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak terdapat 

dalam Al-Qur‟an, maupun yang terdapat dalam Al-Qur‟an, 

tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara 

terperinci. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi 

keserasian, keselarasan, dan  keseimbangan antara hubungan  

manusia  dengan  Allah  SWT,  hubungan manusia  dengan  

sesama  manusia,  dan  ketiga  hubungan  manusia  dengan  

dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain 

dan lingkungannya. Ruang lingkup Pendidikan Agama  Islam 

juga identik dengan aspek-aspek Pendidikan  Agama  Islam  

karena  materi  yang  terkandung  didalamnya  merupakan 

perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.  

Apabila  dilihat  dari  segi  pembahasannya  maka  

ruang  lingkup  Pendidikan Agama  Islam  yang  umum  

dilaksanakan  di  sekolah  adalah: 

1) Ilmu Tauhid / Keimanan 

2) Ilmu Fiqih 

3) Al-Qur‟an 

4) Al-Hadits 

5) Akhlak dan 

6) Tarikh islam 

 Sementara apabila dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pengajaran Al-QuranPengajaran 
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Al-Quran adalah  pengajaran  yang  bertujuan  

agar  siswa  dapat membaca Al-Quran dan mengerti 

arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-

Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat 

tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan 

Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat 

pendidikannya. 

b. Pengajaran Al-Hadits 

Pengajaran Al-Hadits adalah pengajaran yang 

bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Hadits dan 

mengerti arti kandungan yang terdapat didalam Al-

Hadits.   Akan tetapi dalam prakteknya hanya hadits-

hadits tertentu yang di masukkan dalam  materi 

Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan 

tingkat pendidikannya. 

c. Pengajaran Keimanan (Aqidah) 

Pengajaran keimanan berarti proses belajar 

mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini 

tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari 

pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. 

d. Pengajaran Akhlak 

e. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 

mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap 

individu pada kehidupannya, pengajaran ini berarti 

proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

supaya yang diajarkan berakhlak baik. 

f. Pengajaran Fiqih 

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya 

menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk 

hukum Islam yang bersumber pada  Al-Quran, 

sunnah, dan dalil-dalil syar‟i yang lain. Tujuan 

pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan 

mengerti tentang hukum-hukum Islam dan 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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g. Pengajaran Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah 

agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan 

dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai 

zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan 

mencintai agama Islam.
44

 

4. Tujuan Pendidikan Islam  

Sebagai  aktivitas  yang  bergerak  dalam  proses  

pembinaan  kepribadian  muslim,  maka  pendidikan Islam 

memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. 

Dengan dasar ini akan memeberikan arah bagi pelaksanaan 

pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, 

dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya 

merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang 

menghantarkan peserta didik kearah pencapaian pendidikan. 

Oleh  karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam 

adalah Al-Qur‟an dan Hadist (Sunnah Rasulullah). 

Secara lebih luas, dasar pendidikan Islam terdiri dari 6 

macam, yaitu; Al-Qur‟an, Sunnah, Qaul al-shahabat, masail 

al mursalah,‟urf, dan pemikiran hasil ijtihad intelektual 

Islam. Dalam perumusan tujuan pendidikan Islam, paling 

tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara 

vertical maupun horizontal. 

b. Sifat-sifat dasar manusia. 

c. Tuntutan masyarakat dan dinamika peradaban 

kemanusiaan. 

Dimensi-dimensi kehidupan ideal IslamDalam aspek 

ini,ada 3 macam dimensi ideal Islam, yaitu ; 

1) Mengandung nilai yang berupaya meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia dibumi. 

2) Mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha 

keras untuk meraih kehidupan yang baik. 
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3) Mengandung nilai yang dapat memadukan antara 

kepentingan kehidupan dunia dan akhirat.
45

 

Bashori Muchsin dan Moh. Sultthon, menegaskan lagi 

bahwa tujuan-tujuan umum pendidikan Islam itu harus 

sejajar dengan pandangan manusia, yaitu makhluk Allah 

yang mulia dengan akalnya, perasaannya, ilmunya dan 

kebudayaannya, pantas menjadi khalifah di bumi. Tujuan 

umum ini meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan, 

dan ketrampilan berbuat. Karena itu ada tujuan umum untuk 

tingkat sekolah permulaan, sekolah menengah, sekolah 

lanjutan, dan dan perguruan tinggi,; dan ada juga untuk 

sekolah umum, sekolah kejuruan, lembaga-lembaga 

pendidikan dan sebagainya. (Muchsin,2010:13-14).
46
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